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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

ATP8B1 deficiency                                                                                                                         
Steps towards personalized therapy  

1. Totale biliaire diversie kan een alternatief zijn voor levertransplantatie bij 
patiënten waarbij partiële biliaire diversie onvoldoende resultaat heeft 
opgeleverd (Dit proefschrift)

2. ATP8B1 mutaties in de intron-exon overgang die geassocieerd zijn met ATP8B1 
deficiëntie, leiden tot afwijkende pre-messenger RNA splicing (Dit proefschrift)

3. De resterende hoeveelheid normaal gespliced messenger RNA als resultaat van 
een ATP8B1 mutatie, correleert met het fenotype van ATP8B1 deficiëntie (Dit 
proefschrift)

4. Behandeling met gemodificeerde varianten van het U1 small nuclear RNA 
kan leiden tot een enorme verbetering of zelfs compleet herstel van normale 
splicing in vitro (Dit proefschrift)

5. Sommige stoffen die de eiwitvouwing van CFTR mutanten (cystic fibrosis 
transmembrane conductance regulator) verbeteren, hebben een vergelijkbaar 
effect op verkeerd gevouwen ATP8B1 en zijn mogelijk geschikt voor 
toekomstige behandeling (Dit proefschrift)

6. De term benigne recurrente intrahepatische cholestase zou niet meer gebruikt 
moeten worden gezien de enorme impact van onbehandelbare jeuk op de 
kwaliteit van leven

7. Het is veel belangrijker te weten wat voor persoon de ziekte heeft dan wat voor 
ziekte de persoon heeft (Hippocrates) 

8. Als het in onze macht ligt om iets te doen dan ligt het ook in onze macht om 
dat niet te doen (Aristoteles)

9. The single biggest problem with communication is the illusion that it has taken 
place (George Bernard Shaw)

10. Fairy tales do not tell children that dragons exist. Children already know that 
dragons exist. Fairy tales tell children that dragons can be killed (Gilbert Keith 
Chesterton)

11. Als je het ook met plan B niet redt, zijn er altijd nog 24 letters in het alfabet.

Wendy van der Woerd, 27 november 2015


